Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec
Kalamitu zatiaľ zvládame

Predstavujeme lesnú stráž

Napriek katastrofálnej situácii v smrekových lesoch
v celom regióne sa nám na Svrčinovci zatiaľ darí držať
kalamitu pod kontrolou. To znamená priebežne
likvidovať malé ohniská nákazy skôr, ako sa rozrastú
do plošných holín. Najväčšiu zásluhu na tom má
výkonný podpredsedu Ignác Fonš, ktorému sa podarilo
celé leto udržať v nasadení štyri stále ťažbárske partie,
a čo je ešte dôležitejšie, aj plynulý odbyt napadnutého
dreva na kolabujúcom trhu, kde je ho prebytok. Objem
spracovanej kalamity ku koncu augusta bol 5 920 m3,
a je nádej že ťažba nebude o veľa vyššia ako vlani.
Vzhľadom na prepad cien dreva výbor pristúpil
k niektorým reštrikčným ekonomickým opatreniam na
zabezpečenie ziskového hospodárenia a výnosu pre
vlastníkov lesa aj v týchto podmienkach na maximálnej
možnej úrovni. Brzdiť kalamitu ako sa len dá a rozložiť
ju na čo najdlhšie obdobie je nevyhnutné z dvoch
dôvodov: aby stihol plynule dorastať nový les, a aby sa
z toho čo ostáva zaistila trvalosť výnosov a dostupnosti
dreva pre ľudí v budúcich rokoch.

Novozriadená lesná stráž v počte dvoch členov pôsobí
na Svrčinovci od 1. júla 2018. Osobné údaje sú
zverejnené so súhlasom dotknutých osôb.
Pavol Sojčák
Dátum narodenia:
30.10.1954
Adresa bydliska:
Svrčinovec
U Vajdíka č. 343
Telefónne číslo:
+421 949 826436
Spádová oblasť
pôsobenia:
Praženková, Kolibiská,
Kýčera, Závršie

Peter Stráňava
Dátum narodenia:
8.3.1974
Adresa bydliska:
Svrčinovec
U Matiaška č. 385
Telefónne číslo:
+421 918 910474
Spádová oblasť
pôsobenia:
Hajka, Furmanec, Valy,
Berkov grúň

Palivo na skládkach
Jedným z takýchto opatrení je vyzdravovanie dreva
o nepredajné časti najnižšej kvality, najčastejšie
územky s hnilobou, ktoré ostávajú na skládkach. Tieto
sú ako palivové drevo k dispozícii vlastníkom parciel
z ktorých drevo pochádza, a v prípade nezáujmu
vlastníkov aj ostatným občanom Svrčinovca. Záujem
môžete nahlásiť svojmu zárubkárovi, alebo v úradných
hodinách v kancelárii združenia. Do konca roka platí
pre všetkých znížená cena takéhoto dreva 5 EUR/m3
na odvoznom mieste.

Výber z opatrení výboru

• Pokračovať v jednaní so spoločnosťou Strabag
o financovaní a zhotovení náhradnej lesnej cesty na
Furmanec.
• Analyzovať dopady novely zákona 97/2013 na
fungovanie LPS a pripraviť návrhy zmien pre
najbližšie zhromaždenie.
• Vykonať priebežnú účtovnú uzávierku a prijať
opatrenia na udržanie ziskového hospodárenia LPS
v roku 2018.
• Zabezpečiť opravu poškodených úsekov lesných
ciest v lokalitách Valy, Kolibiská, Závršie,
v stanovenom finančnom limite 7 800 EUR.

Člen lesnej stráže je povinný nosiť pri výkone svojej
funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej
stráže. Má právomoci verejného činiteľa podobné ako
policajt. Cieľom zriadenia lesnej stráže nie je
šikanovať našich ľudí, ale chrániť ich majetok.
V prvom rade pred neželanými návštevníkmi zvonka,
ale aj pred niektorými spoluobčanmi nerešpektujúcimi
základné pravidlá spolunažívania, ochrany majetku a
nakladania so spoločnou vecou. Ak zistíte akékoľvek
ohrozenie lesa, a to nie len ľuďmi, ale aj požiarom,
alebo iným živlom, volajte bezodkladne členovi lesnej
stráže na vyššie uvedené telefónne číslo.

Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00 (kompletná agenda, konzultácie s výborom a OLH)
Pracovné telefonické kontakty:
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170
www.lpssvrcinovec.sk
Pripravil: Ladislav Kulla, predseda LPS

